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6. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 25. 10. 2018 - Vlada RS je na svoji 6. redni seji med drugim sprejela Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020. Prav tako je Vlada RS sprejela predlog stališča Slovenije 
glede Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027 in se seznanila s predlogi 
projektov za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem programa Evropske komisije za podporo 
strukturnim reformam. 
 
Spremembe in dopolnitve Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
S spremembami in dopolnitvami uredbe se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja oz. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (izvajalci javne 
službe), katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene, 
zaradi česar obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih 
ciljev na področju ravnanja z odpadki. Izvajalcem javne službe se s tem omogoča, da odpadno 
embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo 
obdelavo izvajalcem obdelave in določa pogoje, pod katerimi jo lahko oddajo. Ta ukrep je nujen, ker je 
treba preprečiti nadaljnje kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. Stroške ravnanja z 
odpadno embalažo, ki jih bo imel izvajalec obdelave odpadkov, bo pod določenimi pogoji in v omejeni 
višini začasno krila Republika Slovenija. 
 
Občutno povečanje količin komunalne odpadne embalaže, ki pri izvajalcih javne službe ostajajo 
predhodno skladiščene ali skladiščene dalj časa, je resen higienski (zdravstveni) in okoljski problem, saj 
je komunalna odpadna embalaža onesnažena z ostanki živil in drugega embaliranega blaga. Na 
prostem prihaja do pospešenega razkrajanja ostankov blaga, kar botruje pogosto nevzdržnem smradu. 
Obenem pa ostanki živil pritegujejo glodavce in žuželke in predstavljajo idealne pogoje za njihovo hitro 
razmnoževanje. Zaradi prevelikih količin skladiščene komunalne odpadne embalaže je ponekod že 
prišlo do takšnega razmnoževanja glodavcev in žuželk, da so te začele vdirati v bližnje stanovanjske 
hiše. Vse manj obvladljivo razmnoževanje glodavcev in žuželk pa predstavlja povečano nevarnost 
širjenja nalezljivih bolezni. Velike količine skladiščene komunalne odpadne embalaže povečujejo tudi 
požarno ogroženost, kar se je pred časom pokazalo pri požarih odpadkov v različnih krajih Slovenije. 
 
Določeni so pogoji, pod katerimi bo Republika Slovenija prevzela začasno kritje stroškov ravnanja z 
odpadno embalažo. Izvajalec obdelave bo moral Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) poslati račun in 
priložiti zahtevano dokumentacijo. Ministrstvo bo preverilo zahtevano dokumentacijo in plačalo račun, če 
bo predložena dokumentacija ustrezna in popolna. Ministrstvo bo plačanem računu obvestilo izvajalca 
javne službe. MOP ne bo krilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo v delu, ki bo presegel 120 evrov 
na tono prevzete odpadne embalaže, Prav tako pa bo zavrnilo račun (delno ali v celoti), če bo iz 
dokumentacije razvidno, da obdelava ni bila izvedena v skladu s predlagano uredbo in predpisi, ki 
urejajo odpadke..  
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S plačilom zneska izvajalcu obdelave ima Republika Slovenija pravico zahtevati vračilo začasno kritih 
stroškov ravnanja z odpadno embalažo od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki odpadne 
embalaže niso prevzele, in sicer v višini plačanih stroškov in upoštevajoč obveznosti posamezne 
družbe.  
 
Glede na podatke Inšpektorata RS za okolje in prostor je na lokacijah izvajalcev javne službe okoli 
9.060 ton komunalne odpadne embalaže. Glede na te podatke lahko do konca tega leta pričakujemo 
skupno količino komunalne odpadne embalaže okoli 30.000 ton. Ob predpostavki, da družbe ne bodo 
povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže je ocenjeni strošek prevzema pri 
izvajalcih javne službe in obdelave teh odpadkov 3,5 mio evrov. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) 
Spremenjena uredba bo bistveno olajšala izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa bo pripomogla k 
zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov. 
Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe CLLD zadevajo spremembe določb o pregledu uspešnosti in 
doseganju mejnikov, podrobnejše opredelitve pogojev upravičenosti in upravičenih stroškov ter manjše 
popravke glede obveznosti pri sofinanciranih operacijah.  
 
Z uredbo se določa manj stroge pogoje za doseganje mejnikov, ki so jih lokalne akcijske skupine 
določile v strategiji lokalnega razvoja. Prvotno so bili mejniki postavljeni precej strogo, zato jih LAS-i do 
konca leta 2018 ne bi dosegli. Ukinja se tudi sankcija v primeru nedoseganja mejnikov do konca tega 
leta. 
 
Rezerva za uspešnost se bo po novem delila glede na to, kateri LAS-i bodo do konca leta 2018 bolj 
uspešni pri izvajanju ukrepa, kar pomeni, da več kot bodo dosegli mejnikov strategije lokalnega razvoja, 
več sredstev bodo prejeli.  
 
Za Evropski sklad za regionalni razvoj se v uredbi opredeljuje pogoj, do kdaj operacija ne sme biti 
fizično zaključena ali v celoti izvedena. Bolj jasno je opredeljen tudi začetek upravičenih stroškov. Za 
omenjeni sklad se spreminja tudi način oddaje vlog, in sicer se vzpostavlja informacijski sistem za 
oddajo vlog tudi za vloge CLLD.   
 
Poenostavljajo se še zahteve glede predmetnih dokazil za operacije, ki se sofinancirajo iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo, saj je praksa pokazala, da za posameznega upravičenca pomenijo 
nesorazmerno veliko administrativno breme. 
 
Ostale spremembe zadevajo uskladitev z drugimi predpisi in manjše tehnične popravke.  
 
Uredba CLLD sicer določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih 
skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za 
izbor strategij, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in 
posebnosti posameznega sklada. 
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Predlog stališča Slovenije glede Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027 
 
Vlada RS je podprla pristop k pogajanjem, v skladu s katerim bi bil dogovor o večletnem finančnem 
okviru dosežen do volitev v Evropski parlament spomladi 2019.  
 
Evropska komisija je predlagala Večletni finančni okvir EU za obdobje 2021–2027 v višini 1135 milijard 
EUR oziroma 1,11 % bruto nacionalnega dohodka EU-27. Predlog Komisije, ki predstavlja izhodišče za 
pogajanja v Svetu EU, predvideva povečanje sredstev proračuna EU za t.i. nove izzive, predvsem na 
področju migracij, varnosti in obrambe, konkurenčnosti, digitalizacije ter mobilnosti mladih. Predlog 
hkrati zmanjšuje obseg sredstev dveh doslej največjih politik proračuna EU – za skupno kmetijsko 
politiko in za kohezijsko politiko. Na področju prihodkov proračuna EU Komisija z odhodom Združenega 
kraljestva iz unije predlaga postopno ukinitev vseh popustov na financiranje proračuna EU, prav tako 
predlaga tudi nekatere nove lastne vire proračuna EU s področja obdavčitve podjetij, trgovanja z 
emisijami ter nereciklirane plastike. 
 
Slovenija pozdravlja dejstvo, da Evropska komisija kljub predvidenemu izstopu Združenega kraljestva iz 
EU kot izhodišče predlaga obseg sredstev, ki je primerljiv s trenutnim večletnim finančnim okvirom. Gre 
za ambiciozen predlog, s katerim bo mogoče ustrezno nasloviti ključne izzive, s katerimi se sooča 
Evropska unija.  
 
Na področju kohezijske politike se Slovenija zavzema, da metoda delitve kohezijskih sredstev med 
države članice še naprej temelji na kriteriju relativne razvitosti držav članic in regij. Slovenija pri tem 
vztraja na stališču, da se mora najti rešitev, ki bo preprečevala nenadne drastične padce kohezijskih 
ovojnic tudi na ravni regij.  
 
Glede skupne kmetijske politike si bo Slovenija med drugim prizadevala za spremembe v smeri razvoja 
pametnega in odpornega kmetijstva, zagotavljanju primerljivega dohodka kmetom, močnih in 
konkurenčnih agroživilskih verig, izboljšanja rezultatov na področju okolja in podnebnih sprememb ter 
krepitve vloge kmetijstva in prehranskega sektorja za zagotavljanje delovnih mest in gospodarske rasti 
na podeželju. Pri tem ocenjuje, da predlagan obseg proračunskih sredstev za izvajanje skupne 
kmetijske politike ne odraža navedenih ciljev reforme. Zlasti znižanje sredstev za razvoj podeželja je 
bistveno preveliko. 
 
Prvo resno razpravo o prihodnjem večletnem finančnem okviru je na politični ravni pričakovati na 
zasedanju Evropskega sveta decembra letos. 
 
Predlogi projektov za podporo Evropske komisije k strukturnim reformam 
Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 izvaja Evropska komisija. 
Vzpostavljen je bil s ciljem krepitve zmogljivosti držav članic za pripravo in izvajanje upravnih in 
strukturnih reform za ohranjanje rasti. Podporo v okviru programa zagotovi Evropska komisija na 
zahtevo države članice, zajema pa lahko širok razpon vsebinskih področij pri čemer so ključni širši 
ukrepi za podporo strukturnim reformam in ukrepom z dolgoročnimi strukturnimi učinki. Prav tako so v 
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naboru predlogov projekti za krepitev institucionalnih kapacitet in veščin za krepitev produktivnosti, s 
čimer bi spodbudili tudi dolgoročno potencialno rast.  
 
Evropska komisija je države članice zaprosila, da nove predloge projektov pošljejo do konca oktobra. 
Komisija bo iz prejetih predlogov po v naprej določenih kriterijih izbrala projekte, katerih pomoč pri 
izvajanju bo sofinancirala iz ovojnice Programa za leto 2019.  
 
Ministrstvo za finance bo Evropski komisiji za podporo strukturnim reformam posredovalo v presojo 
izbor projektov, ki ustrezajo področjem, ki jih Evropska komisija šteje kot prednostne. Predlogi Slovenije 
zajemajo področja dela ministrstev za zdravje, javno upravo, gospodarski razvoj in tehnologijo, za 
pravosodje, za infrastrukturo, finance, finance ter delo, družino in socialne zadeve, poleg tega tudi s 
področja dela Agencije za zavarovalni nadzor, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Razvojne agencija 
Zasavje, Branke Slovenije, Državnega odvetništva in Državnega tožilstva. 
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